
Załącznik nr 1 

Do regulaminu Konkursu 

„Drzewo w krajobrazie”  

Oświadczenie 

 

Podpisanie niniejszego dokumentu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa 

danych osobowych/danych osobowych małoletniego Uczestnika przez Zespół Szkół Leśnych 

w Rucianem-Nidzie, zwany  dalej również "Administratorem Danych Osobowych". 

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Polna 2 , 12-220 Ruciane-Nida 

b) telefonicznie: (87) 4231128 

c) e-mail: zsdilsz@wp.pl  

 

Inspektor ochrony danych. 
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Adam Korzuch, z którym możecie się Państwo kontaktować pod 

adresem email korzuch@infoic.pl.  
 

Cele i podstawy przetwarzania. 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe/ dane osobowe małoletniego Uczestnika w celu 

przeprowadzenia Konkursu „Drzewo w krajobrazie”, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów. 

 

Odbiorcy danych osobowych. 
Państwa dane osobowe/ dane osobowe małoletniego Uczestnika będą przekazywane upoważnionym 

pracownikom Administratora Danych Osobowych. 

 

Okres przechowywania danych. 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 1 rok od wyłonienia zwycięzców. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych dane osobowe małoletniego Uczestnika oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych dane osobowe małoletniego Uczestnika; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

 

Zgoda na wykorzystanie pracy konkursowej i wizerunku 

1. Uczestnicy Konkursu lub prawni opiekunowie małoletnich Uczestników wyrażają zgodę na 

nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej i wizerunku, 

utrwalonych jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez organizatora konkursu, na potrzeby konkursu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Z tym jednak 

zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika 

lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste. 

 

 

                                               ………………………………………………………………………. 

                                             Podpis Uczestnika/prawnego opiekuna małoletniego 

mailto:iod@zosprp.org.pl

